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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πάτρα 11 Ιανουαρίου 2018
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
Αρ. πρωτ. οικ. 11773/125
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr
ΠΡΟΣ: 1)Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
(τακτικά και αναπληρωματικά,
(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
2) ΣΟΥΡΟΥΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΟΙΝ. 1)Γραφείο Περιφερειάρχη
2) Αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες
3) Εκτελεστική Γραμματέας ΠΔΕ
4) Προϊσταμένους Δ/νσεων ΠΔΕ
(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση στην 3η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής».
Σας προσκαλούμε στην 3η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, στις 15 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μ.μ., στα Γραφεία της
Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σύμφωνα με τα άρθρα 176 και 177
του ν.3852/2010 (ΦΕΚ τ. Α 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν με το
άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη» με τα παρακάτω θέματα της
ημερήσιας διάταξης:
1.
Έγκριση του από 22-12-2017 Πρακτικού του διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την
τιμή, με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 23-11-2017 για την
επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Εργασίες αντιμετώπισης κατολισθήσεων επί της
Ε.Ο. Αντιρρίου-Ιωαννίνων στη θέση Μακρυνόρος” Προϋπολογισμός μελέτης: 650.000,00 €
Πηγή χρηματοδότησης: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ) Κωδικός
΄Εργου: 2012ΕΠ00100031
2.
Έγκριση του από 05-01-2018 Πρακτικού υπ’ αρ. 1 του διαγωνισμού ανοικτής
διαδικασίας με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
με βάση την τιμή, με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 07-122017 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1

ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ: Ε.Ο. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ–ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Αντίρριο
‐Μεσολόγγι ‐Αγρίνιο ‐Αμφιλοχία ‐Μενίδι)» προϋπολογισμού μελέτης: 6.000.000,00 € (με
Φ.Π.Α.) / 4.838.709,68 € (χωρίς Φ.Π.Α.)
3.
Έγκριση του από 05-01-2018 Πρακτικού υπ’ αρ. 1 του διαγωνισμού ανοικτής
διαδικασίας με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
με βάση την τιμή, με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 07-122017 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ‐ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο ΠΥΡΓΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΡΙΑ
ΝΟΜΟΥ» προϋπολογισμού μελέτης: 3.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.) / 2.419.354,84 € (χωρίς
Φ.Π.Α.)
4.
Έγκριση δαπανών ετήσιων μισθωμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και
διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού Οκτακοσίων δέκα χιλιάδων εκατόν εξήντα εννέα ευρώ
(810.169,00), το οποίο καλύπτεται από εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό έτους
2018 των περιφερειακών Ενοτήτων
5.
Έγκριση
δαπάνης καταβολής
εργοδοτικών εισφορών αιρετών οργάνων της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία αφορά τη χρονική περίοδο από 1.1.2018 έως
31.12.2018 και τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού μέχρι τις 6.738,24 ευρώ, από τον
προϋπολογισμό έτους 2018 της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας’
6.
Έγκριση δαπανών ετησίων τακτικών αποδοχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και
διάθεση πίστωσης ποσού Είκοσι ενός εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα τεσσάρων
χιλιάδων εκατόν είκοσι επτά ευρώ και είκοσι λεπτών #21.444.127,20# για ολόκληρο το
εγγεγραμμένο ποσό στον προϋπολογισμό έτους 2018
7.
Έγκριση των ετήσιων δαπανών πάγιου χαρακτήρα και ειδικότερα του φωτισμού, των
τηλεπικοινωνιών, της ύδρευσης, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018 και διάθεση
πίστωσης Εννιακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων Σαράντα οκτώ ευρώ και ογδόντα
δύο λεπτών (956.348,82), που αντιστοιχεί σε ολόκληρο το εγγεγραμμένο ποσό στον
προϋπολογισμό έτους 2018
8.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού μέχρι 200,00 ευρώ για προμήθεια
μέχρι τέλους του έτους 2018, της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για την υλοποίηση
προγραμματικής σύμβασης του προγράμματος «Στέγαση – Επανένταξη», η δαπάνη βαρύνει
τον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας έτους 2018
9.
Έγκριση δαπάνης παρακράτησης προμήθειας υπέρ του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων επί των επιχορηγήσεων (κατανομών) του Υπουργείου Εσωτερικών στην Έδρα και
στις τρείς Περιφερειακές Ενότητες έτους 2018 και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των
Εξήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων έντεκα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (65.711,45) από
τον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους
10. Έγκριση επιχορήγησης κάλυψης ετήσιας μισθοδοσίας και λειτουργικών δαπανών του
Ιδρύματος στήριξης ογκολογικών ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
και διάθεση πίστωσης όλου του εγκεκριμένου συνολικού ποσού στον Προϋπολογισμό έτους
2018 της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας ύψους Διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ
(250.000,00)
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11. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 2.391,30 ευρώ, για Οδοιπορικά
έξοδα εντός έδρας μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ μετακινήσεων υπαλληλικού προσωπικού της
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και Έδρας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από τον
Προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας έτους 2017
12. Έγκριση δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 48.545,84 ευρώ
από τους προϋπολογισμούς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Έδρας) και της
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας έτους 2018.
13. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 282,76 ευρώ, για οδοιπορικά έξοδα
και εκτός έδρας μετακινήσεις μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ υπαλληλικού προσωπικού της
Διεύθυνσης Διοίκησης & Οδηγών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από τον
Προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε Αχαΐας έτους 2017
14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.970,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τη σύναψη σύμβασης για τη «Μίσθωση από την Π.Δ.Ε
για το Δήμο Αιγίου, ανυψωτικού μηχανήματος (CLARK), για το χρονικό διάστημα έξι (6)
μηνών με δυνατότητα παράτασης, για τη μεταφορά των προϊόντων μακράς διαρκείας και
βασικής υλικής συνδρομής καθώς και νωπών προϊόντων από τα μεταφορικά μέσα των
προμηθευτών στους αποθηκευτικούς χώρους του Δήμου, που θα δοθούν μέσω του εν λόγω
Εταίρου της Κοινωνικής Σύμπραξης της Π.Ε. Αχαΐας, στους
ωφελούμενους του
Προγράμματος, στα πλαίσια της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοηθείας για τους
Απόρους (TEBA/FEAD)» και ανάθεση στην εταιρεία « ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤ. ΒΑΚΡΙΝΟΣ &
ΣΙΑ Ο.Ε.» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από δημοσίευση πρόσκλησης.
15. Ανάκληση ανάθεσης των δρομολογίων ΤΚ-78Α, ΤΚ-78Β, ΤΠ-290Β, ΤΠ-291Β, ΤΠ292Α, ΤΠ-292Β , ΤΑ-197Α, ΤΑ-197Β που ανατέθηκαν σε προσωρινούς μειοδότες με την
1803/2017 απόφαση της Οικονομικήςεπιτροπής της Π.Δ.Ε. από τον 3Ο Επιμέρους
Διοαγωνισμό της Π.Ε. Αχαΐας, στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών , για τη
μεταφορά μαθητών/τριών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2017-2018
16. Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης του υπαλληλικού προσωπικού του
Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και διάθεση
πίστωσης συνολικού ποσού χιλίων εξακοσίων τριάντα οχτώ ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών
(1638,28) ευρώ για το χρονικό διάστημα από 1/10/2017 έως 31/12/2017, από τον
Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος έτους 2017
17. Έγκριση δαπάνης για υπερωριακή εργασία από 01-10-2017 έως 28-12-2017 του Τμ.
Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Αχαΐας ποσού 1146,97 € από τον προϋπολογισμό της ΠΔΕ έτους
2017.
18. Έγκριση δαπάνης για υπερωριακή εργασία από 01-10-2017 έως 28-12-2017 της
Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της ΠΔΕ 2.537,31€ από τον προϋπολογισμό της
ΠΔΕ έτους 2017
19. Έγκριση μετακίνησης Περιφερειάρχη στις Βρυξέλλες για την συμμετοχή του στην
συνεδρίαση της Ομάδας PES και στην συνεδρίαση της Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής των Περιφερειών (30.01-01.02.2018)
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20. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών της ΠΔΕ στην Αθήνα, στις
9-1-2018 έως και 11-1-2018 , για συναντήσεις με υπηρεσιακούς παράγοντες στα Υπουργεία
Εμπορικής Ναυτιλίας, Παιδείας και Ανάπτυξης ,καθώς επίσης και συνάντηση στο Νομικό
Συμβούλιο του Κράτους , στις 10-1 και 11-1-2018, για θέματα της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας και τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού μέχρι 372,20€, για την πληρωμή των
εξόδων ημερήσιας αποζημίωσης ,μετακίνησης και διαμονής
21. Έγκριση δαπάνης για την αποζημίωση συμμετοχής των περιφερειακών συμβούλων στο
Περιφερειακό Συμβούλιο καθώς και για την αποζημίωση των γραμματέων του
Περιφερειακού Συμβουλίου, στις συνεδριάσεις των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2017
και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 24.481,50 ευρώ από τον Προϋπολογισμό της
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας έτους 2017
22. Έγκριση μετακινήσεων του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αγγελόπουλου Γεωργίου, α) στην Αθήνα, την Τετάρτη 10
Ιανουαρίου 2018, προκειμένου να συμμετέχει σε συνάντηση εργασίας για τα στρατηγικά
έργα του ΕΠ «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» και β) στην Αθήνα, την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου
2018, προκειμένου να παραβρεθεί στη συνεδρίαση των Προέδρων των Περιφερειακών
Συμβουλίων στα γραφεία της ΕΝΠΕ, καθώς και διάθεση πίστωσης μέχρι του συνολικού
ποσού των σαράντα ευρώ (#40,00€#) για την κάλυψη των εξόδων ημερήσιας αποζημίωσης
23. Έγκριση παράτασης του ισχύοντος συμφωνητικού μίσθωσης ακινήτου στέγασης της
Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης στο Μεσολόγγι, για χρόνο ίσο προς τον αρχικώς προβλεπόμενο (5
χρόνια) και λήξη την 08-03-2023, β) προσδιορισμός του ποσού του μισθώματος που θα
καταβάλλεται από την ημερομηνία έναρξης της παράτασης του ισχύοντος συμφωνητικού
μίσθωσης
24. Έγκριση μετακίνησης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτωλ/νίας στην Αθήνα
25. Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή του Επιστημονικού Συνεργάτη της
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτωλ/νιας και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 28.800,00 ευρώ
από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας/Π.Ε. Αιτωλ/νίας έτους 2018
26. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, μέχρι του ποσού των 20.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την άμεση κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της
Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας σε καύσιμα κίνησης (πετρέλαιο κίνησης,
βενζίνη αμόλυβδη) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέχρι την ολοκλήρωση της
διαγωνιστικής διαδικασίας προμήθειας καυσίμων έτους 2018
27. Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης του υπαλληλικού προσωπικού της
Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
της Π.Ε. Αιτ/νιας και διάθεση
πίστωσης συνολικού ποσού δεκατεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και
εξήντα πέντε λεπτών (14.335,65 €) ευρώ για το χρονικό διάστημα από 1/10/2017 έως
31/12/2017, από τον Προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε. Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ έτους 2017
28. Ορισμός δικηγόρου για κατάθεση υπομνήματος και παράσταση κατά τη συζήτηση στο
Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου της από 14-7-2011 (αρ.καταχ. 25/15-7-2011)
αγωγής της Φραγκούδη Ζαχαρούλας του Σταύρου,χήρας Κρέσπη Αντωνίου κλπ. (συν. 6)
κατά της Περιφ. Δυτ. Ελλάδας.
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29. Έγκριση δαπάνης ποσού 21.129,60€ για μισθοδοσία και ποσού 1.213,20 € για
ασφαλιστικές εισφορές σπουδαστών ΤΕ της ΠΕ Ηλείας
30. Έγκριση μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας Γεωργιόπουλου Γεωργίου και του
Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε.Ηλείας Καλογερόπουλο Μιχάλη, την Πέμπτη 04-012018 στα πλαίσια προγραμματισμένης συνάντησης με την Πρόεδρο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου στην Αθήνα
31. Ορισμός δικηγόρου για να παρασταθεί στο Διοικητικό Πρωτοδικείου Πύργου (στις 181-2018) που θα συζητηθεί η προσφυγή της Κλαυδιανού Κατίνας κατά της Απόφασης του
Γενικού Γραμματέα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας και κατά της απόφασης
2168/10 παρ.Πατρ. που αφορά μετακίνηση περιπτέρου. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης
πίστωσης ποσού 500,00 € για την πληρωμή της δικηγόρου
32. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 1.225,76 ευρώ
για πληρωμή υπερωριακής εργασίας, από 10/10/2017 έως 31/12/2017, για τους υπαλλήλους
και τον Επιστημονικό Συνεργάτη του Γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Ηλείας.
33. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών την 19-01-2018 όπου συζητείται η από
09/04/2013 προσφυγή (αριθμ. κλήσης ΚΛ1710/12-10-2017) του Αθανασίου
Αναστασόπουλου και έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή του
δικηγόρου
34. Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος βάσει του άρθρου 119 του
ν.4412/2016
για την υλοποίηση της πράξης «Έρευνα- Αξιολόγηση για το βέλτιστο
σχεδιασμό της αναβάθμισης της οδού Κατάκολο-Πύργος στο πλαίσιο της ΟΧΕ για άλλες
χωρικές στρατηγικές, στην ευρύτερη περιοχή του άξονα Κατακόλου-Αρχαίας Ολυμπίας» με
κωδικό MIS 5009842 ,με επιλογή υποψηφίου από κατάλογο παρόχων υπηρεσιών της Δ.Α
της ΠΔΕ
35. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟΥ
2.786,88 € για υπερωριακή εργασία από 17-10-2017 έως 31-12-2017 του Τμ. ΠΠ ΠΕ Hλείας
από τον προϋπολογισμό της ΠΔΕ έτους 2018
36. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση της ΠΕ Ηλείας ενώπιον του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Πύργου την 18-1-2018 όπου συζητείται η από 26-1-2011 προσφυγή του Δ.
Πηνειού κατά της 8523/17-12-2010 απόφασης προστίμου του Νομάρχη Ηλείας καθώς και σε
κάθε μετ΄ αναβολή δικάσιμο και έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 500€ για
την πληρωμή του δικηγόρου
37. Έγκριση δαπάνης υπερωριακής & κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες απασχόλησης για το
μόνιμο και αποσπασμένο προσωπικό της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Αχαΐας της Π.Δ.Ε και
διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού δύο χιλιάδων ογδόντα δύο ευρώ και εβδομήντα ενός
λεπτών (2082,71€), από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2017
38. Έγκριση Παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ
ΚΟΥΒΑΡΑ-ΦΥΤΕΙΕΣ-ΑΣΤΑΚΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΕΙΕΣ- ΚΑΤΟΥΝΑ-ΜΥΤΙΚΑΣ (Α΄ΦΑΣΗ)»,
αναδόχου : ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ Προϋπολογισμού : 16.366.115,70 € (με Φ.Π.Α.)
39. Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης του υπαλληλικού προσωπικού της
Διεύθυνσης Διοίκησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και διάθεση πίστωσης συνολικού

5

ποσού πεντακοσίων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (507,67 €) για το χρονικό διάστημα από
8/12/2017 έως 29/12/2017, από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
έτους 2018
40. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας μετακινήσεων μηνών
Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και
διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.174,36
ευρώ, από τον Προϋπολογισμό της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2017
41. Έγκριση πρακτικού της Δημοπρασίας του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΣΤΟ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ
ΟΔΙΚΟ
ΔΙΚΤΥΟ
ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ»
(17PROC002228760 2017-11-13). Προϋπολογισμού 725.806,45 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).
Πιστώσεις από ΣΑΕΠ 501
42. Έγκριση Πρακτικού της Δημοπρασίας του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ» (17PROC002287138
2017-11-23) Προϋπολογισμού 725.806,45 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). Πιστώσεις από ΣΑΕΠ 501.
43. Έγκριση πρακτικού της Δημοπρασίας του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» (17PROC002281451
2017-11-22) Προϋπολογισμού 725.806,45 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) Πιστώσεις από ΣΑΕΠ 501
44. Τροποποίηση συμβατικών όρων των συμβάσεων που έχουν παραταθεί με την 6/2018
(ΑΔΑ: ΩΑΒ27Λ6-ΡΥΩ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας στα νέα δεδομένα εκτέλεσης των δρομολογίων για το σχολικό έτος 2017-2018,
σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν.4508/2017 (ΦΕΚ Α΄ 200) και την περίπτωση γ της παρ. 2
του άρθρου 63 του Ν.4415/2016 (ΦΕΚ Α΄ 159) και αφορούν την εκτέλεση δρομολογίων
μεταφοράς μαθητών/τριών δημοσίων σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Αχαΐας και Β) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 14.623,52
ευρώ από τον προϋπολογισμό έτους 2018 της Π.Ε. Αχαΐας σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο»
45. Έγκριση δαπάνης για τη σύναψη σύμβασης από την υπογραφή της και μέχρι τη λήξη
του οικονομικού έτους 2018 για την κάλυψη δαπανών συνδρομής τοπικών εφημερίδων για
το έτος 2018 για τα γραφεία
του Περιφερειάρχη και των Αντιπεριφερειαρχών της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 18.732,50 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ».
46. Έγκριση παράτασης περαίωσης του Υποέργου 2: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ε.Ε.Λ. ΔΗΜΟΥ
ΑΣΤΑΚΟΥ», με κωδικό ΟΠΣ-296271
Επικύρωση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ.
Σε περίπτωση απουσίας η κωλύματος, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε ώστε να κληθεί ο
αναπληρωτής σας.
O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Μπράμος
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